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 سلســـــــــــلة الســـــــالم جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 مــــــــــــنِ الرَّحِيـــــــــــمِ اللّهِ الرَّحْمـــــــــــــــبِسْ

 

 

 .4 :2من ص  -التعاريف الجغرافية: 

 3، 2ص  -: ةالغير مقررالتعريفات 

 –( 3) البشرية الجغرافيا –( 2) الطبيعية الجغرافيا –( 1) الجغرافيا))

  .((3في ص( 18) يةالرواسب النهر) – (2في ص  (4) اإلقليمية الجغرافيا

 2:4ص  -: ةالمقررالتعريفات 

 –( 7) الجغرافي الموقع –( 6) الفلكي لموقعا –( 5) الجزرية الدول) -: 2ص

 ((.10) الجبلية السالسل –( 9) الجبال –( 8) المضيق

 –( 13) النهر –( 12) االحواض –( 11) والمرتفعات المضاب) -: 3ص

 سهول – (16) صحراوية سهول –( 15) ساحلية سهول –( 14) لسهولا

 (.(19) إقليم – (17) فيضيه

 –( 22) معتدلة أقاليم –( 21) حارة أقاليم –( 20) مناخي اقليم) -: 4ص

 –( 25) باردة أقاليم –( 24) باردة معتدلة أقاليم –( 23) حارة معتدلة أقاليم

 الزيادة –( 28) الديموجرافيا –( 27) السكان كثافة –( 26) الساللة

 ((.30) العمري التركيب –( 29) بيعيةالط

 

 

 

 

 

 -: وسنتناول المرة القادمة كل قارة على حدة بأسلوب منظم

كتاب الوزارة  المقرر في مالحظة سندرس كل قارة على حسب

ولكن لم نسير بنفس ترتيب كتاب الوزارة وذلك ضمانا على التركيز 

 .ةوسندرس كل قارة في ملزمة واحد على كل قارة على حدة

 المفتـــــــــــــاح

 .)ص وتعني رقم الصفحة(

 (.رقم بين القوسين بجوار المصطلح يحدد لك موقع المصطلح )كل
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 التعريف المصطلح الرقم

هو علم يقوم بدراسة سطح األرض وما  )غير مقرر(. الجغرافيا 1

 عليها من ظاهرات )طبيعية وبشرية(.

الجغرافيا الطبيعية  2

 )غير مقرر(.

هو علم يقوم بدراسة اشكال سطح 

 –النباتات  –التضاريس  –األرض )المناخ 

 ك(.الفل –المياه  –التربة  –الحيوانات 

الجغرافيا البشرية  3

 )غير مقرر(.

هو علم يقوم بدراسة السكان والعمران 

 الريف(. –)المدن 

الجغرافيا اإلقليمية  4

 )غير مقرر(.

هو علم يقوم بدراسة إقليم او منطقة او 

قارة او دولة معينة بجوانبها الطبيعية 

 والبشرية.

 هي الدول التي تتكون من جزيرة قد الدول الجزرية 5

 تكون جزء من جزيرة.

هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر  الموقع الفلكي  6

 العرض.

هو موقع المكان سواء اكان قارة او دولة  الموقع الجغرافي 7

أو غيرها بالنسبة الماكن أخرى من بحار 

 ومحيطات ودول مجاورة.

هو ممر مائي ضيق بين مسطحين  المضيق 8

ومحيط أو بحر  بين بحرمائيين قد يكون 

 وبحر اخر أو بحر وخليج.

عبارة عن نطاق ارضي مرتفع عما حوله  الجبال 9

متر ولها قمة  1000وعادة ما يزيد عن 

 عالية.

وهي سالسل ممتدة لمئات أو االف  السالسل الجبلية 10

 الكيلو مترات.

 اجلغرافية التعاريف
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عبارة عن مناطق واسعة مستوية  المضاب والمرتفعات 11

ولها قد تقطعها السطح ومرتفعة عما ح

اودية نهرية او تظهر فوق سطحها تالل 

 وقد توجد بها احواض منخفضة.

مجرى  تضم التي األرضية المساحة االحواض 12

وفروعه  وروافده أوديته وشبكة النهر

 النهر منابع مناطق وتضم المختلفة

 اليابسة على ينساب مائي مسطح هو النهر 13

 يغديه حيث. وعريض طويل مجرى في

 عن مياهه تنقطع وال ينابيع، عدة او نبع

 االنهار معظم وتبدأ. العام طيلة الجريان

 يكون وقد التالل، او الجبال اعالي من

 ينصر، جليديا نهرا او مثلجا، النهر منبع

 مياهها تفيض بحيرة او ينبوعا، او

ارض منخفضة ومستوية السطح من  السهول 14

أسطح القارات وتنقسم الى )سهول 

سهول  –سهول صحراوية  –لية ساح

 فيضيه(.

تطل على البحار والمحيطات وتختلف  سهول ساحلية 15

 من حيث اتساعها من ساحل ألخر.

وهي سهول تظهر اما على هيئة صخور  سهول صحراوية 16

 مفككة أو تظهر على هيئة رمال وحصى

وهي سهول تمتد على جوانب األنهار  سهول فيضيه 17

نهرية وهي صالحة ومكونة من رواسب 

 للزراعة.

)غير  الرواسب النهرية 18

 مقرر(

 عن نقلها يمكن التي الجسيمات هي

 تتجمع أن إلى سائلة، مادة تدفق طريق

  النهر. نهاية في

 تتسم األرض من رقعة عن عبارة هو اقليم 19

 من يجاورها عما تميزها معينة بخصائص

مناخيا أو  يكون قد واإلقليم أخرى، أقاليم

 باتيا أو طبيعيا أو بشريا.ن
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هو منطقة محددة على سطح األرض  اقليم مناخي 20

من حيث الحرارة والرياح لها خصائصها 

والمطر وتتنوع من قارة ألخرى وأيضا 

وتنقسم الى  داخل القارة الواحدة

أقاليم  –أقاليم معتدلة  –)أقاليم حارة 

 باردة(.

الستوائي وتشمل )االستوائي وشبه ا أقاليم حارة 21

 –المداري الحار)السوداني(  –

 الصحراوي الحار(. –الموسمي 

 –وتنقسم الى قسمين )أقاليم معتدلة  معتدلة أقاليم 22

 أقاليم معتدلة باردة(. –حارة 

 –أقاليم )الصحاري المعتدلة  3وتشمل  حارةمعتدلة  أقاليم 23

 اإلقليم الصيني(. –البحر المتوسط 

 –أقاليم )غرب اوروبا  3وتشمل  ردةبامعتدلة  أقاليم 24

 .القاري البارد( –اللورانسي 

المناخ  –وتشمل اقليمين )مناخ التندرا  أقاليم باردة 25

 الجبلي(.

هي مجموعة بشرية تتشابه في  الساللة 26

 صفاتها الجسمية الخارجية

عدد السكان مقسوما على مساحة  كثافة السكان 27

دولة او  معينة بالكيلو مترات ولتكن

 محافظة او مدينة او جزيرة أو شبه ذلك.

 هي علم دراسة السكان الديموجرافيا 28

 هي الفرق بين معدل المواليد والوفيات الزيادة الطبيعية 29

هي دراسة عدد ونسبة كل مجموعة  التركيب العمري 30

من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية 

 محددة.

 


